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Tertialrapport 2 Kungsholmens
stadsdelsnämnd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att göra tillägg i internkontrollplanen i enlighet
med detta tjänsteutlåtande.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att justera indikatorer och målvärden i enlighet
med detta tjänsteutlåtande, samlat redovisade under rubriken Övrigt i slutet
av detta ärende.
4. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 9,4 mnkr enligt
blankettbilaga.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om 2 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av
förskolelokaler enligt blankettbilaga.
6. Stadsdelsnämnden beslutar att återta driften av förskolan Eira fr.o.m den 1
januari 2012
7. Stadsdelsnämnden beslutar att korttidshemmet avvecklas under 2011
8. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens anmälan om avveckling av
gruppbostaden Fleminggatan 113 i enlighet med detta ärende.

Karin Norman
stadsdelsdirektör
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Blanketter
Synpunkter och klagomål
Intern kontroll
Statistikuppgifter för hälso- och sjukvård
Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorg och personer med
funktionsnedsättning
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Sammanfattande analys
Nämnden uppfyller i hög grad kommunfullmäktiges mål. Budget beräknas
sammantaget vara i balans vid årets slut men det kräver dock fortsatt
återhållsamhet och anpassningar av verksamheterna. Kostnadsutvecklingen för
varje enhet och avdelning följs noggrant och åtgärdsplaner arbetas fram när
följsamhet mot budget inte beräknas nås. Inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd redovisas underskott, inom
förskoleverksamhet och äldreomsorg redovisas överskott. Budgetläget redovisas
för respektive verksamhet under kommunfullmäktiges tredje inriktningsmål
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.
Befolkningen ökar i snabb takt i stadsomvandlingsområdet Västra Kungsholmen.
Enligt USK:s senaste redovisning överstiger befolkningen inom Kungsholmens
stadsdelsområde nu 62.000 personer. I de bostäder som är inflyttade i Västra
Kungsholmen är det genomsnittliga antalet förskolebarn 20 barn per 100
lägenheter. Enligt planerad nybyggnation kommer 656 lägenheter att färdigställas
under 2011.
Under 2011 tas två nya boenden för personer med funktionsnedsättning i drift. I
maj startade gruppbostaden Välgången och under december börjar inflyttningen i
servicebostaden Lusten. Boendena har vardera sex lägenheter.
Den senaste medborgarundersökningen, som redovisades 2010, visar att 93
procent av kungsholmsborna anser att staden erbjuder en miljö som är fin att bo
och leva i. Det är den högsta siffran för hela staden.
Antalet äldre över 80 år, där omsorgsbehovet är stort, minskar på Kungsholmen.
Mot den bakgrunden ser nu förvaltningen att antalet omsorgstagare såväl inom
hemtjänstområdet som inom dygnetruntomsorg minskar. I takt med detta minskar
även kostnaderna för verksamheten.
Förvaltningen fortsätter med att införa det resultatbaserade styrningsperspektivet
inom allt fler verksamhetsområden. Fr.o.m. hösten arbetar samtliga Kungsholmens
stadsdelsnämnds förskolor utifrån perspektivet i samband med införandet av den
reviderade läroplanen. Under året införs resultatbaserad styrning även i
beställarenheten inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen knyter kontinuerligt ihop värdegrundsarbetet med det
resultatbaserade styrningsperspektivet för att varje medarbetare bättre ska förstå
vilka resultat som ska skapas och hur en lärande organisation styr mot ett gott
resultat.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad
för boende, företagande och besök
Stadsdelsnämnden bidrar till att målet kan uppfyllas under 2011 genom att
upphandla verksamheter, arbeta miljömedvetet och jobba för att individer blir
självförsörjande. Kungsholmens stadsdelsnämnd har målet att invånare och
besökare ska uppfatta Kungsholmen som ett rent, vackert och tryggt
stadsdelsområde som även erbjuder ett varierat och tillgängligt kultur- och
idrottsliv.
Underhåll och upprustning av stadsdelsområdets parker genomförs kontinuerligt
för att öka tryggheten och för att göra dem ännu mer attraktiva.
Nya bostäder färdigställs successivt på Västra Kungsholmen, tidigare kontors- och
affärslokaler rivs för att lämna plats för ytterligare bostäder. Byggandet i området,
som även omfattar ett stort antal arbetsplatser, kommer att fortsätta under hela
decenniet.
I det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ-K, deltar stadsdelsförvaltningen,
polisen, näringslivet, församlingarna, skolan m.fl. för att öka tryggheten i
stadsdelsområdet. En lokal överenskommelse har slutits mellan parterna som
reglerar samarbetet. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är en
viktig utgångspunkt för arbetet.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i
norra Europa
Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter har uppvisat goda resultat i såväl
brukarundersökningar som i kvalitetsuppföljningar. Medborgare och brukare är
i huvudsak nöjda med nämndens verksamheter. Därmed har nämnden på ett
positivt sätt bidragit till att stärka Stockholms stads varumärke.
Planerade upphandlingar genomförs i enlighet med beslutad aktivitetsplan.
Information om stadsdelsnämndens förskolebehov leder till etablering av
enskilda förskolor i stadsdelsområdet. I stadsutvecklingsområdet Västra
Kungsholmen startar många nya butiker och verksamheter.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Andel upphandlad
verksamhet i
konkurrens (alla
nämnder)
Uppfylls helt

Årsmål KF:s
årsmål
35 %

35 %

Period
2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande
Uppfylls helt

Antalet bidragshushåll har minskat något under året men inte i den takten som
hade prognostiserats av USK under slutet av 2010. Under perioden april-juli
2011 har det genomsnittliga antalet bidragshushåll minskat från 222 år 2010 till
214 år 2011, enligt USK:s senaste rapport i juli 2011. Andelen vuxna
biståndstagare på grund av arbetslöshet har ökat något sedan juni 2010.
Däremot har antalet ungdomar 18-24 år med försörjningsstöd minskat från 25
till 18 jämfört med föregående år. Antalet sjukskrivna och andelen med
sociala/medicinska arbetshinder har också minskat, om än i mindre omfattning.
Antalet hushåll är sammantaget något färre än förra året vid samma period,
men kostnaderna per hushåll har ökat. Fler ärenden är mer komplicerade, t.ex
har fler personer psykiska besvär och fler saknar bostad eller riskerar
avhysning, vilket inverkar på bidragstidens längd. Kostnaderna för hotell och
vandrarhem ökar markant. Orsaken till att socialtjänsten måste ordna boende
för dessa personer är oftast att de är bostadslösa på grund av att de är uppsagda
från andrahandskontrakt alternativt har förverkat sitt förstahandskontrakt. Detta
innebär att även om personen genom försörjningsstöd skulle vara berättigad att
beviljas skulden så får de ändå inte bo kvar. Gemensamt för dessa hushåll är att
de har försörjningsstöd och därmed är andrahandsmarknaden inget alternativ
för att lösa bostadssituationen. Bland de personer som socialtjänsten måste
hjälpa finns även personer över 65 år och som inte har behov av
äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Orsaken till att de förlorat boendet
kan vara sanitär olägenhet, störningar och obetalda hyror.
Förvaltningen har tillsammans med Östermalms och Norrmalms
stadsdelsförvaltningar föreslagit att Stiftelsen hotellhems bostadssociala
uppdrag utvecklas och utökas. Det behövs fler lägenheter att tillgå, både för
ensamstående och familjer. Om stiftelsen hotellhem skulle kunna tillgodose
stadsdelarnas behov av fler lägenheter skulle effekten för stadsdelsnämnderna
bli lägre kostnader för försörjningsstödet och en väsentligt ökad livskvalite, i
synnerhet för barnfamiljerna.
Andelen ärenden med långvarigt bidragsberoende ökar. I september 2011 har
Kungsholmens stadsdelsförvaltning 119 ärenden med ett långvarigt
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bidragsberoende (10-12 månaders bidrag den senaste 12-månadersperioden),
vilket innebär nästan hälften av de aktuella personerna. Bidragstidens
genomsnittliga längd har ökat från 8,9 månader i mars till 9,1 månader i augusti
2011.
I juli månad 2011 var antalet vuxna biståndstagare 211 personer, varav 92 var
aktuella pga arbetslöshet, 96 pga sociala/medicinska arbetshinder och 36 var
sjukskrivna med läkarintyg. Övriga biståndstagare hade andra orsaker som
bidragsgrund.
Av vuxna arbetslösa biståndtagare var mindre än hälften aktuella på jobbtorget
och sex aktuella på jobbtorg resurs. Att så få av dessa biståndstagare är aktuella
på jobbtorget beror på, att de inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande
och därmed inte ingår i jobbtorgets primära målgrupp.
KF:s indikatorer
Andel praktikplatser
som kan
tillhandahållas för de
aspiranter som
Jobbtorg Stockholm
kan matcha i
förhållande till antal
anställda (alla
nämnder/bolag)

Periodens
utfall
2,87 %

Prognos
helår
3%

Årsmål KF:s
årsmål
3%

öka

Period
Tertial 2
2011

Kommentar:
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har tillhandahållit 28 platser; inom förskola (20), hemtjänst
(4), park (1), vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen (1) samt gruppbostad inom
funktionshinderomsorgen (2). Svårigheter har funnits kring matchning. 11 platser har matchats
med aspiranter från jobbtorget. Förvaltningen hade erbjudit fler praktikplatser om de gått att
tillsätta.
Antal ungdomar som
fått sommarjobb i
stadens regi (alla
nämnder/bolag)
Uppfylls helt
Andel barn som lever
i familjer som är
beroende av
ekonomiskt bistånd

0,6 %

1%

90 st

3 500 st

1%

5,0 %

2011

Tertial 2
2011

Kommentar:
Under perioden augusti 2010-juli 2011 har antalet barn på Kungsholmen som har
försörjningsstöd i genomsnitt minskat från 51 till 46 jämfört med samma period föregående år.
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KF:s indikatorer

Andel barn som växer
upp i familjer med
ensamstående
föräldrar som är
beroende av
ekonomiskt bistånd

Periodens
utfall
0,4 %

Prognos
helår
0,7 %

Årsmål KF:s
årsmål
0,7 %

2,7 %

Period

Tertial 2
2011

Kommentar:
Under perioden augusti 2010-juli 2011 har antalet barn på Kungsholmen som växer upp i
familjer med ensamstående föräldrar, vilka har försörjningsstöd i genomsnitt minskat från 35 till
27 jämfört med samma period föregående år.
Andel personer
beroende av
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

0,51 %

0,5 %

0,5 %

2,5 %

Tertial 2
2011

Andel ungdomar 1824 år som är
beroende av
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
samtliga 18-24 åringar
i förhållande till
befolkningen

0,5 %

1,2 %

1,2 %

2,1 %

Tertial 2
2011

Kommentar:
Under perioden augusti 2010-juli 2011 har antalet ungdomar 18-24 år på Kungsholmen som har
försörjningsstöd i genomsnitt minskat från 25 till 18 jämfört med samma period föregående år.
Andel vuxna personer
beroende av
ekonomiskt bistånd i
förhållande till
befolkningen

0,5 %

0,5 %

0,5 %

2,2 %

Tertial 2
2011

Andel vuxna som har
ett långvarigt
beroende av
ekonomiskt bistånd
jämfört med samtliga
vuxna invånare

0,27 %

0,5 %

0,5 %

1,4 %

Tertial 2
2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

42,9 %

52 %

Andel nyanlända som
är självförsörjande
efter introduktion
exkl. nyanlända som
flyttat till annan
kommun

Årsmål KF:s
årsmål
52 %

52 %

Period
Tertial 2
2011

Kommentar:
Hittills under året har två ensamstående hushåll inom målgruppen från Kungsholmen varit
aktuella vid enheten för försörjningsstöd. Ett av dessa hushåll har avslutat kontakten med
enheten, då personen blivit självförsörjande genom arbete.
NÄMNDMÅL:

Individer klarar sin egen försörjning (social omsorg)
Nämndens indikatorer
Andel personer med
socialmedicinska- och
rehabiliteringsskäl i egen
verksamhet (ARIRE) som
går till egen eller annan
försörjning.

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
41,67 %

25 %

25 %

Period
Tertial 2 2011

Kommentar:
Hittills i år har 12 personer deltagit i verksamheten. 5 av deltagarna har gått vidare till egen
försörjning, 42 %, vilket är bättre än årets mål.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att samtliga målvärden uppfylls. För att rätt kunna följa
upp andel ekologiska livsmedel har förvaltningen genomfört utbildning av
berörd personal, bl.a. avseende vikten av korrekt kontering.
I uppföljning av tertialrapport 1 fick bl.a. Kungsholmens stadsdelsnämnd i
uppdrag att formulera indikatorer och aktiviteter utifrån de riktlinjer om hållbar
stadsutveckling som kommunfullmäktige beslutat komplettera
miljöprogrammet med. Under hösten 2011 remissbehandlas förslag till nytt
miljöprogram för staden. Uppdragen till stadsdelsnämnderna avviker på denna
punkt väsentligt från tidigare. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att
nämnden avvaktar resultatet av den fortsatta behandlingen av programförslaget.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel av stadens
storkök eller
storhushåll i stadens
verksamheter som
sorterar ut matavfall
för biologisk
behandling
Uppfylls helt

50 %

40 %

2011

Andel av stadens
verksamheter som
sorterar ut
förpackningar och
papper (alla
nämnder/bolag)
Uppfylls helt

100 %

100 %

2011

0%

0%

2,5 %

2011

100 %

100 %

100 %

2011

95 %

85 %

2011

Andel elbilar i stadens
fordonspark inkl.
leasade fordon exkl.
utrycknings- och
specialfordon
Andel fordon som
använder odubbade
vinterdäck, exkl.
utrycknings- och
specialfordon (alla
nämnder/bolag)
Andel förnyelsebart
drivmedel i stadens
egna och leasade
etanol- och
fordonsgasfordon
(alla nämnder/bolag)
Uppfylls helt
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KF:s indikatorer
Andel inköpta
ekologiska livsmedel i
staden i kronor av
totala värdet av
inköpta livsmedel (alla
nämnder)

Periodens
utfall
12 %

Prognos
helår
16 %

Årsmål

KF:s
årsmål

16 %

Period

16 %

Tertial 2
2011

85 %

85 %

2011

100 %

100 %

Aug 2011

Kommentar:
Insatser har gjorts och görs fortsatt för korrekt kontering av livsmedel.
Andel medarbetare
som under arbetstid
använder miljövänliga
transportmedel när
de reser i tjänsten
Uppfylls helt
Andel miljöbilar i
stadens fordonspark
inkl. leasade fordon
exkl. utrycknings- och
specialfordon (alla
nämnder/bolag)

100 %

Andel upphandlingar
av datorer och övrig
elektronikutrustning,
kontorsmöbler,
textilier, däck,
städkemikalier och
städtjänster där krav
ställts på att
prioriterade
miljöskadliga ämnen
inte ingår (alla
nämnder)

100 %

Elförbrukning (alla
nämnder/bolag)
Uppfylls helt

100 %

100 %

tas fram av 2011
nämnden

4 300 000 680 gWh 2011
kWh
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Elförbrukning per
kvadratmeter
Uppfylls helt

Årsmål
65
kwh/kvm

KF:s
årsmål
80 kWh

Period
2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i Stockholm
Uppfylls helt

Anhörig- och frivilligcentret Baltzar är en träffpunkt som även har samarbete
med frivilliga och frivilligorganisationer. Där erbjuds många programpunkter
med underhållning och kultur. Vård- och omsorgsboenden och servicehus
erbjuder kulturaktiviteter såsom film, teater och musik.
Under hösten anläggs en boulderinganläggning (klättervägg) i
Rålambshovsparken. I och med det är satsningen på spontanidrott i parken klar.
I parken finns då möjlighet att skejta, ägna sig åt friidrott och bouldering samt
spela basket och beachvolleyboll.
Stadsdelsnämnden stödjer liksom tidigare föreningar som erbjuder aktiviteter
som kompletterar nämndens egen verksamhet.
Traditionsenligt arrangerade förvaltningen firandet av Sveriges nationaldag i
Rålambshovsparken. Det uppskattade evenemanget genomfördes för sjätte året
och som tidigare i samarbete med Kulturskolan Stockholm, ideella
organisationer inom kultur och idrott, lokala näringsidkare samt
frivilligorganisationer. Syftet är bland annat att ge barn, unga och vuxna en
positiv upplevelse och samtidigt manifestera att Rålambshovsparken är en
öppen park där alla ska känna sig välkomna.
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar deltar i olika former av skapande, lek och
rörelse (barn och ungdom)
Uppfylls helt

Parklekarna erbjuder barn och ungdomar stimulerande aktiviteter,
spontanidrott, lek och rörelse. De skapar också förutsättningar för den fria
leken. Detta görs genom att personalen aktivt påbörjar och deltar i olika
aktiviteter såsom regellekar, bollsporter, snickeri och bygglek. Allsång för barn
och ungdomar för både förskolebarn och äldre barn har genomförts under våren
och hösten. Kronobergs parklek har deltagit i "Årets minsta stadsfestival", ett
samarrangemang med den nya lokala kulturföreningen Ön. Rålambshovs
parklek deltog i slutet av sommaren i "Parkernas dag" där ett antal utvalda
parker i staden visade upp olika aktiviteter.
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt
renhållning
Uppfylls helt

I det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ-K, samarbetar
stadsdelsförvaltningen med polisen m.fl. för att öka tryggheten i
stadsdelsområdet. Ett sätt att uppmärksamma otrygga platser är att genomföra
trygghetsvandringar. Med anledning av situationen i Rålambshovsparken under
sommaren genomförs en trygghetsvandring där under hösten.
Samarbetet med närpolisen har utvecklats med regelbundna möten och dialog
kring ungdomssituationen. De innehåller kartläggning (stämma av bilder av det
som händer), analys (genomgång av orsakssammanhang) samt åtgärder
(stämma av behovet av vad som ska/kan göras på långt och kort sikt och vem
som gör vad).
Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten på drift
och underhåll av stadsdelens parker. Som en del i det arbetet satsar
parkmiljögruppen på att utbilda parkdriftentreprenörerna. Utbildningen syftar
till ökad kunskap och fördjupad känsla för våra parker.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Stockholmarnas nöjdhet
med skötsel park och
grönområden
Uppfylls helt

60 %

60 %

2011

Antal identifierade
sårbarheter som
nämnden/bolagsstyrelsen
avser att arbeta
förebyggande med under
året
Uppfylls helt

2 st

48 st

2011

Antal inträffade
incidenter
Uppfylls helt

65 st

minska

2011

KF:s aktiviteter
Alla verksamheter ska göra risk- och
sårbarhetsanalyser

Startdatum

Slutdatum

2011-01-01

2011-12-31

Avvikelse
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NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar är trygga i närområdet (barn och ungdom)
Uppfylls helt

Stockholmsenkäten från 2010 visar att pojkar och flickor i år 9 känner sig mer
trygga i sitt närområde jämfört med tidigare undersökning. På frågan "Känner
du dig trygg när du går ut ensam en sen kväll i det område där du bor?"
instämde 90 % av pojkarna och 81 % av flickorna. Flickornas procentsats är
den högsta i staden.
Preventionsenheten Fält och fritid genomför under hösten 2011 en
trygghetsvandring med ungdomar i stadsdelen samt en webbenkät angående
ungdomars upplevelse av trygghet.
NÄMNDMÅL:

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för
invånare och besökare och Kungsholmen upplevs som ett tryggt
stadsdelsområde
Uppfylls helt

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelsområdets parker och
grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkentreprenadavtalet ligger till
grund för de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva.
Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i
stadsdelsområdets parker, t ex har naturvård genomförts i Kristinebergsparken,
Sysslomansparken, Broparken och vid Stora Essingebadet. I samband med
framtagandet av nytt program för Kronobergsparken genomfördes under våren
tre former av medborgardialog, gåtur, barngåtur och webbenkät. Upprustningen
av Pontonjärparken och Rålambshovsparken färdigställs under året. Program
för upprustning av Norrmälarstrands gårdar och Kungsholmsstrand tas fram
under hösten/vintern.
Genom extra investeringsmedel för att öka tillgängligheten kan
stadsdelsnämnden 2011 åtgärda brister på gångvägar, trappor och lekplatser.
Den 27 augusti arrangerade Stockholms stad Parkernas dag för att visa upp och
sprida kunskap om stadens många fina parker. På Kungsholmen arrangerades
aktiviteter i Rålambshovsparken.
Rålambshovsparken är en fantastisk tillgång för stadsdelen, men när parken
kvällstid under stora delar av sommaren blivit samlingsplats för ungdomsgäng
från många olika delar av Stor-Stockholm har problem uppstått. Polis och
fältpersonal har inte lyckats stävja ordningsstörningar och förebygga brott. En
trygghetsvandring genomförs i parken under hösten, för att studera på vilka sätt
beskärningar, förbättrad belysning eller andra insatser kan göra parken
tryggare.
Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Kungsholmsborna tycker
att Stockholm är en ren
och välstädad stad att bo i.
Uppfylls helt

60 %

2011

Kungsholmsborna tycker
att Stockholm är en trygg
stad att bo i.
Uppfylls helt

80 %

2011

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Genomföra städinsatser utöver avtalen i de
mest utsatta parkerna

2011-01-01

2011-12-31

Ta hänsyn till tillgänglighets- och
trygghetsaspekter vid parkupprustningar,
anläggning av förskolelokaler mm

2011-01-01

2011-12-31

Utbildning av parkdriftentreprenörer

2011-08-30

2011-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Konsumtion av alkohol och droger bland ungdomar är låg. (barn
och ungdom)
Uppfylls delvis

Preventionsenheten samverkar med skola, polis, socialtjänst och föräldrar för
att påverka ungdomars alkohol- och drogvanor. Ett exempel är samarbetet med
skolan där fältassistenterna informerar föräldrar om ÖPP, Örebros
preventionsprogram, som är en evidensbaserad metod inriktad på att föräldrar
blir mer restriktiva mot ungas alkoholintag och sina egna bjudvanor.
Under hösten samlas en fokusgrupp med äldre ungdomar för att få
ungdomarnas syn på cannabisanvändande. Preventionsenheterna i Stockholms
stad riktar i en gemensam satsning delar av det anslag som tilldelats
stadsdelsnämnderna för det drogförebyggande arbetet med fokus på cannabis. I
den samverkansöverenskommelse som slutits inom BRÅ-K är
cannabismissbruket ett prioriterat område.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Nämnden fortsätter att förbättra kvaliteten i verksamheten genom att i planering
och uppföljning flytta fokus från strukturer och processer till de resultat och
effekter som skapas för brukare och medborgare.
Förvaltningen fortsätter med att införa det resultatbaserade styrningsperspektivet
inom allt fler verksamhetsområden. Fr.o.m. hösten arbetar samtliga av
Kungsholmens stadsdelsnämnds förskolor utifrån perspektivet i samband med
införandet av den reviderade läroplanen. Under året inför förvaltningen
resultatbaserad styrning även i beställarenheten inom stöd och service till personer
med funktionsnedsättning. Förvaltningen knyter kontinuerligt ihop
värdegrundsarbete med det resultatbaserade styrningsperspektivet för att varje
medarbetare bättre ska förstå meningen med sitt arbete, vilka resultat som ska
skapas och hur en lärande organisation styr mot ett gott resultat.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald
Uppfylls helt

Nämnden följer den i verksamhetsplanen beslutade aktivitetsplanen för
upphandling av verksamhet. En mycket stor del av nämndens verksamheter
bygger på olika valfrihetsmodeller. För att tydliggöra valfriheten för brukare
och medborgare informeras om utförare såväl muntligt som skriftligt samt i
form av hänvisning till Jämför service på stadens hemsida. Förvaltningen
träffar regelbundet alla intresserade privata förskoleanordnare för att gå igenom
framtida behov och möjligheter för privata anordnare att delta i
utbyggnadsarbetet. Solbackens vård- och omsorgsboende ingår i den centrala
kvalitetsupphandling av äldreboenden som nu pågår.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
Uppfylls helt

Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen och förskolans reviderade läroplan i
kraft. I den nya skollagen är förskolan en egen skolform. Den reviderade
läroplanen innehåller förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och
riktlinjer, kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling
samt förskollärares och förskolechefens ansvar. Avsnitten om uppföljning,
utvärdering och utveckling stämmer väl överens med det resultatbaserade
styrningsperspektiv förvaltningen är på väg att införa. Under våren genomförde
förvaltningen utbildningar dels för förskolecheferna och dels för samtlig
förskolepersonal. Även fristående förskolor bjöds in.
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Efterfrågan på förskoleplatser inför hösten har varit stor. I slutet av september
startar verksamhet i den påbyggda paviljongen på Welanders väg. Därutöver tas
den öppna förskolans lokaler på Fleminggatan i bruk för en barngrupp som vid
årsskiftet flyttar till den planerade förskolan på Mariedalsvägen. Öppna
förskolans verksamhet förläggs temporärt till Rålambshovsparken och delar där
lokal med parkleken. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts.
KF:s indikatorer
Andel barngrupper (1-3
år) med fler än 14 barn

Periodens
utfall

Prognos
helår

44,44 %

40 %

Årsmål KF:s
årsmål
35 %

minska

Period
Tertial 2
2011

Kommentar:
Det stora antalet garantibarn till höstintagningen har gjort att årsmålet inte ser ut att uppfyllas.
Det finns även 28 syskongrupper, 1-5 år, som har ett genomsnitt på 15,5 barn per grupp.
I praktiken fungerar gruppindelningen ofta på ett annat sätt än den traditionella
åldersuppdelningen 1-3 år resp 4-5 år.
Andel barngrupper (4-5
år) med fler än 18 barn

45,1 %

45 %

40 %

minska

Tertial 2
2011

Kommentar:
Det stora antalet garantibarn till höstintagningen har gjort att årsmålet inte ser ut att uppfyllas.
Det finns även 28 syskongrupper, 1-5 år, som har ett genomsnitt på 15,5 barn per grupp.
Andel enheter som
genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete
Uppfylls helt

100 %

Andel förskollärare av
antal anställda
Uppfylls delvis

46 %

tas fram av 2011
nämnden

öka

2011

Kommentar:
Den snabba utbyggnaden av förskolan och det låga antalet sökande till förskollärartjänster gör att
det är tveksamt om nämndens mål uppnås.
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende trygg och
säker miljö
Uppfylls delvis

77 %

80 %

83%

2011

Kommentar:
Analys av förskoleundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.
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KF:s indikatorer
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling
och lärande
Uppfylls delvis

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

79 %

80 %

Period

82%

2011

0 st

0 st

Aug 2011

5 st

tas fram
2011

2011

70

74

2011

3,2

3,5

2011

Kommentar:
Analys av förskoleundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen.
Antal barn som inte
barnomsorgsgarantin
uppfyllts för under året

0 st

0 st

Antal förskolebarn per
anställd
Uppfylls helt
NöjdFöräldraIndex

71

Resultatet av
enheternas
självvärdering avseende
utveckling och lärande
inom förskola
Uppfylls helt
KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Samverkan med fristående förskolor och
skolor ska utvecklas

2011-01-01

2011-12-31

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans
medarbetare kompetensutveckling och
erbjuda medarbetarna pedagogisk grundeller vidareutbildning till barnskötare eller
förskollärare

2011-01-01

2014-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med
stadsdelsnämnderna genomföra en
kartläggning av placerade barns skolsituation

2011-01-01

2011-12-31

Avvikelse
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NÄMNDMÅL:

Barnen har en bra grund att stå på för fortsatt utveckling, lek och
lustfyllt lärande (barn och ungdom)
Uppfylls helt

Flera förskoleenheter har under året arbetat med att utveckla den pedagogiska
miljön både inom- och utomhus. Analys av årets förskoleundersökning och
andra utvärderingar redovisas i verksamhetsberättelsen.
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01
Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för,
med och av barn och unga, en strategisk plan
för barn och ungdomskultur i Stockholm
2009-2012

2012-12-31

Implementera förskolans reviderade läroplan 2011-01-01

2011-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Från och med den 1 juli gäller den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö. Under våren
genomförde förvaltningen seminarier om förändringarna i läroplanen dels för förskolecheferna
och dels för samtlig förskolepersonal. Även fristående förskolor bjöds in.
NÄMNDMÅL:

Barnen är delaktiga och påverkar sin vardag (barn och ungdom)
Uppfylls helt

Förskolornas arbete med värdegrundsfrågor fortsätter och barnen sätts mer och
mer i fokus och blir bemötta utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Analys av årets förskoleundersökning och andra utvärderingar redovisas i
verksamhetsberättelsen.
NÄMNDMÅL:

Barnen är trygga och förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde (barn och ungdom)
Uppfylls helt

Förskolorna har under året fortsatt arbeta med det värdegrundsarbete som
initierats av förvaltningen. Arbetet med normer och värden finns med naturligt i
den dagliga verksamheten på förskolan. Genom att förmedla ett empatiskt
förhållningssätt utifrån demokratiska värderingar är pedagogerna medvetna om
att de är förebilder för barnen. Analys av årets förskoleundersökning och andra
utvärderingar redovisas i verksamhetsberättelsen.
NÄMNDMÅL:

Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass (barn
och ungdom)
Uppfylls helt
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Förskolorna förbereder barnen inför förskoleklassen enligt den plan som
utarbetats av förskolor och skolor gemensamt och som finns i
samverkansöverenskommelsen mellan utbildningsförvaltningen och
stadsdelsförvaltningen. Analys av årets förskoleundersökning och andra
utvärderingar redovisas i verksamhetsberättelsen.
NÄMNDMÅL:

Föräldrar och förskola har god kommunikation och samverkar för
barnets bästa (barn och ungdom)
Uppfylls helt

Personalen vid förskolorna arbetar mycket med kommunikationen mellan
förskola och föräldrar. Den digitala utvecklingen har även påverkat
kommunikationen positivt både genom e-post och digitala fotoramar där
dokumentationen kan åskådliggöras.
Analys av årets förskoleundersökning och andra utvärderingar redovisas i
verksamhetsberättelsen.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
Uppfylls helt

Social omsorg
Resultatstyrning
För att styra verksamheten mot goda resultat för brukarna och ökad effektivitet
har enheten för biståndsbedömning inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning inlett arbetet med resultatbaserad styrning. Förslag till
nämndmål och indikatorer håller på att utarbetas och presenteras i
verksamhetsplanen för 2012. Utförarenheterna har påbörjat arbetet med
resultatbaserad styrning och avser att formulera åtaganden och indikatorer.
Lex Sarah
Från halvårsskiftet gäller nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5)
om Lex Sarah. Lex Sarah har utvidgats till att omfatta hela socialtjänsten. Ett
allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande
ska anmälas till Socialstyrelsen. Under hösten anordnas utbildningar för
medarbetarna.
Personligt ombud 2011
En ny organisation för driften av personligt ombud inom socialpsykiatrin
startar i september, då avtalet med Stadsmissionen upphör. Verksamheten drivs
i egen regi, gemensamt mellan innerstadens stadsdelsförvaltningar.
Socialpsykiatri
På Fleminggatan 113 används en lokal som gruppbostad för sju personer inom
socialpsykiatrin. Lokalavtalet har sagts upp av hyresvärden för upphörande
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2011-12-31. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har utan framgång sökt efter
annan lokal i stadsdelsområdet. Andrahandshyresgästerna i gruppbostaden har
sagts upp till 2011-12-31. Verksamheten på gruppbostaden avvecklas. Alla
boende står i stadens gemensamma kö till gruppboende alternativt annat
likvärdigt boende.
Överenskommelsen för intraprenadens övriga verksamheter inom
socialpsykiatrin; stödboenden och boendestöd i ordinärt boende har förlängts
med två år och ska omförhandlas, utifrån ett förändrat uppdrag.
Avtalsuppföljningar
Stadsdelsnämnden genomför årliga kvalitetsuppföljningar av socialpsykiatrins
stödboenden och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. I denna
tertialrapport redovisas sammanfattningen av de kvalitetsuppföljningar som är
genomförda under året (se bilaga).
Våld i nära relationer
Projektet Kvinnofrid, i samverkan med Norrmalm och Östermalm, har pågått
sedan två år. Hösten 2011 implementeras en ny modell för specialisering och
integrering. En specialistfunktion skapas som erbjuder våldsutsatta personer ett
eget stöd. Integrering sker genom att alla verksamheter utser en resursperson
med uppdrag att vara extra kunnig i frågan och fungera som ett stöd för
kollegor. Såväl specialistfunktionen som resurspersonerna erbjuds särskilda
utbildningar. Projektet har beviljats ytterligare utvecklingsmedel om 0,9 mnkr
för ett tredje år.
Äldreomsorg
För att kunna följa upp och mäta att verksamheterna lever upp till stadens mål
om god service och omsorg genomför stadsdelsnämnden årliga
kvalitetsuppföljningar samt egna brukarundersökningar som ett komplement
till stadens brukarundersökningar. Stadens och nämndens indikatorer bygger på
dessa uppföljningar och brukarundersökningar. I denna tertialrapport redovisas
de kvalitetsuppföljningar som är genomförda hittills under året (se bilaga).
Indikatorerna avser hela året och redovisas i verksamhetsberättelsen.
KF:s indikatorer
Andel ASI (Addiction
Severity Index)
utredningar
Uppfylls helt

Periodens
utfall
92,86 %

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
90 %

Period

tas fram av 2011
nämnden

Kommentar:
Av 28 nyaktualiserade personer har ASI-utredning genomförts avseende 26 personer. Siffrorna
avser 1 januari tom augusti. ASI-utredningar används enbart för personer som har ett missbruk.
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KF:s indikatorer
Andel barn och unga i
biståndsbedömd
öppenvård (IoF)

Periodens
utfall

Prognos
helår

48,39 %

60 %

Årsmål KF:s
årsmål
70 %

Period

tas fram av Tertial 2
nämnden 2011

Kommentar:
Familjeenheten arbetar sedan tidigare målmedvetet med att så långt som möjligt erbjuda
kvalificerade insatser i öppenvårdsform för att barn och unga ska kunna bo kvar hemma.
Orsakerna till att nämnden inte fullt ut når målet är i huvudsak följande:
- Kungsholmens stadsdelsförvaltning har ansvar för de ensamkommande flyktingbarn, som söker
asyl genom att de tagit sig eller körts till polishuset på Kungsholmen, där de uppgett att de vill
ansöka om asyl. Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat markant och deras behov kan
endast tillgodoses genom heldygnsvård.
- Vissa insatser som inom Kungsholmen ej är biståndsbedömda, t.ex. föräldrastödprogrammet
KOMET eller barngrupper som ”Barn med skilda föräldrar”, redovisas inte som
biståndsbedömd öppenvård.
-Barn och ungdomar som är placerade för stadigvarande vård i familjehem är inräknade i
underlaget. För flertalet av dessa barn och ungdomar handlar det om en uppväxtplacering, vilket
innebär heldygnsvård.
Andel barn och
ungdomar i
förhållande till alla
barn och ungdomar i
stadsdelsområdet
som har haft insatser
inom IoF
Andel barn och
ungdomar som lever i
familjer som är
aktuella inom
socialpsykiatrin

0,62 %

0,75 %

0,75 %

1,66%

Tertial 2
2011

tas fram av 2011
nämnden

Kommentar:
Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn. Utan ett
resultat för indikatorn är det svårt att sätta ett realistiskt mål varför inte nämnden gör det.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

tas fram av 2011
nämnden

Andel barn och
ungdomar som lever i
familjer som är
aktuella inom vuxna
missbruk

Kommentar:
Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn. Utan ett
resultat för indikatorn är det svårt att sätta ett realistiskt mål varför inte nämnden gör det.
Andel barn och
ungdomar som varit
aktuella för insatser
inom individ och
familjeomsorgen
(Utredningstyp BoU
eller Vuxen) och som
inte är aktuella 12
månader efter
avslutad insats (inom
IoF, BoU och Vuxna,
0-19 år)

84,21 %

84 %

80 %

Andel
genomförandeplaner
för biståndsbedömda
insatser inom
socialpsykiatri, IoF.

61,54 %

70 %

80 %

72,1%

Tertial 2
2011

tas fram av Tertial 2
nämnden 2011

Kommentar:
Det finns stora svårigheter att uppnå målet. Det är inte ovanligt att personer i målgruppen inte
vill samverka till att en genomförandeplan upprättas. Arbetet fortgår med att förbättra
rutinerna kring handläggningen. Där en genomförandeplan fattas skall orsaken sökas och
åtgärdas. I de fall det visar sig omöjligt att upprätta en genomförandeplan tillsammans med den
enskilde skall detta noteras i journalen.
Andel klienter inom
socialpsykiatrin som
erhållit två uppföljning
enligt DUR under
året

tas fram av 2011
nämnden

Kommentar:
Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn. Utan ett
resultat för indikatorn är det svårt att sätta ett realistiskt mål varför inte nämnden gör det.
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Andel personer i
förhållande till hela
befolkningen som har
haft insatser inom IoF,
socialpsykiatri

0,35 %

0,54 %

0,5 %

tas fram av Tertial 2
nämnden 2011

Andel personer i
förhållande till hela
befolkningen som har
haft insatser inom
vuxen missbruk, IoF.

0,09 %

0,2 %

0,2 %

tas fram av Tertial 2
nämnden 2011

Andel personer i
förhållande till totala
befolkningen som
varit aktuella för
insatser inom individ
och familjeomsorgen
under året

0,23 %

0,25 %

0,25 %

0,65%

tas fram
2011

Andel personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som
upplever att de fått
en förbättrad
livssituation enligt
DUR uppföljningen
(dokumentation,
utvärdering och
resultat) (IoF)

Period

Tertial 2
2011

2011

Kommentar:
Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn. Utan ett
resultat för indikatorn är det svårt att sätta ett realistiskt mål varför inte nämnden gör det.
Andel vuxna i
biståndsbedömd
öppenvård (IoF)

83,87 %

80 %

80 %

tas fram av Tertial 2
nämnden 2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Andel vuxna som inte
är aktuella 12
månader efter
avslutad insats inom
IoF vuxen/missbruk

70,21 %

70 %

tas fram av 2011
nämnden

Andel vuxna som inte
är aktuella 12
månader efter
avslutad insats inom
IoF, socialpsykiatri

51,61 %

51 %

tas fram av 2011
nämnden

Andel vuxna som
varit aktuella för
insatser inom individ
och familjeomsorgen
och som inte är
aktuella 12 månader
efter avslutad insats
(IoF)

67,65 %

60 %

Nöjda brukare personer med
insatser inom
socialpsykiatrin som i
brukarundersökning
angett att de är nöjda
med sina insatser/
biståndsbedömare
och med
handläggningen av
deras ärende (IoF)

56 %

63,3%

tas fram
2011

Tertial 2
2011

2011

Kommentar:
Till T2 finns inga brukarundersökningar att kommentera.
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KF:s indikatorer
Antal nytillkomna
omsorgslägenheter
för vuxna inom
staden (stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt
Brukarens upplevelse
av trygghet - LSSboende, vuxna och
barn (stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

Periodens
utfall

Prognos
helår

12 st

86 %

Årsmål KF:s
årsmål

Period

12 st

100 st

2011

86 %

86 %

2011

Brukarnas nöjdhet
med bemötande från
biståndshandläggare
inom stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning
Uppfylls helt

88 %

tas fram av 2011
nämnden

Nöjda brukare daglig verksamhet
(stöd och service till
personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

90 %

90 %

2011

Nöjda brukare korttidsboende (stöd
och service till
personer med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

91 %

91 %

2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och
barn (Stöd och
service till personer
med
funktionsnedsättning)
Uppfylls helt

87 %

87 %

2011

Andel anhöriga som
är nöjda med hur
anhörigstödet
fungerar
Uppfylls delvis

73 %

73 %

2011

Kommentar:
2010 års brukarundersökning visar ett något sämre resultat än året innan. Se vidare text under
nämndmålet Anhöriga klarar situationen och kan stötta sin närstående.
Andel
omsorgspersonal med
grundutbildning
(äldreomsorg)
Uppfylls delvis

80 %

89 %

2011

Kommentar:
Årsmålet höjs nu från 70 % till 80 %.Vid slutet av 2010 hade utbildningsgraden ökat till 74 %
vilket inte var känt när årsmålet för 2011 sattes. Procentsatsen räknas endast på stadens egen
personal vilka utgör 30 % av verksamheten och omfattar endast fast personal.
Andelen nöjda
omsorgstagare biståndsbedömd
dagverksamhet
Uppfylls helt

83 %

83 %

2011

Andelen nöjda
omsorgstagare hemtjänst i ordinärt
boende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

83 %

83 %

2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
83 %

Period

Andelen nöjda
omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende
Uppfylls helt

83 %

2011

Brukarnas nöjdhet
med bemötande från
biståndshandläggare
inom äldreomsorgen
Uppfylls helt

85 %

Omsorgstagarnas
upplevelse av trygghet
- hemtjänst i ordinärt
boende
Uppfylls helt

82 %

82 %

2011

Omsorgstagarnas
upplevelse av trygghet
- vård och
omsorgsboende
Uppfylls helt

89 %

89 %

2011

Upplevelsen av maten
och
måltidssituationen i
vård- och
omsorgsboenden
Uppfylls helt

75 %

75 %

2011

Upplevelsen av maten
och
måltidssituationen
inom hemtjänsten i
ordinärt boende
(äldreomsorg)
Uppfylls helt

85 %

75 %

2011

tas fram av 2011
nämnden
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KF:s aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2011-12-31

2008-01-01
Utbyggnad och utveckling av variation i
utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och
intensifieras

2011-12-31

2011-01-01

2011-12-31

Senast vid utgången av 2011 ska alla
stadsdelsnämnder göra utredningar enligt
DUR/FH.

Genomföra kompetensutvecklingsinsatser,
särskilt inom demensområdet

Avvikelse

Kommentar:
Kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen inom ramen för den statliga utbildningssatsningen
Stimulansbidrag forsätter enligt plan. Omsorgspersonal från både verksamhet i egen regi och på
entreprenad deltar. Aktiviteterna är en del av ett långsiktigt arbete och integreras med
innehållet i vardagsarbetet i särskilt boende och inom hemtjänsten för bästa resultat för
brukarna. Satsningarna finns inom områdena demensvård, läkemedelsgenomgångar och det
sociala innehållet i vården och omsorgen.
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska
inarbetas i verksamheten

2011-01-01

2011-12-31

Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och
omsorgspersonal med svenska som
andraspråk

2011-01-01

2011-12-31

Kommentar:
Personalen på Serafens vård- och omsorgsboende deltar i utbildningar via de EU-finansierade
projekten Språksam och ArbetSam för att nå en sådan nivå på sina svenskakunskaper att det
kan delta i stadens kurser i svenska som andraspråk.
Vård- och omsorgspersonal erbjuds
grundutbildning

2011-01-01

2011-12-31

Kommentar:
Grundutbildning erbjuds de i personalen som har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att
kunna tillgodogöra sig denna utbildning. När stadsdelsnämnden tog tillbaka Serafen i egen regi
följde en stor del av personalen med som hade anställts av tidigare entreprenörer. De flesta av
dessa anställda hade (och har fortfarande) begränsade kunskaper i svenska. Vid nyrekrytering
anvisades medarbetare via omställningskansliet som också hade begränsade språkkunskaper.
Stora satsningar görs på språkutbildningar för samtliga anställda idag bl.a. genom medverkan i de
EU-finansierade projekten Språksam och ArbetSam för att förbereda de anställda för fortsatta
studier samt rena språkutbildningar. Ett flertal medarbetare går stadens utbildning för vård- och
omsorgspersonal men en väldigt hög andel klarar fortfarande inte antagningen på grund av
bristande kunskaper i svenska.
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NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar som far illa och, eller befinner sig i riskzon har
skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt (social omsorg,
barn och ungdom)
Uppfylls helt

Preventionsenheten har utformat metoder och rutiner för att fånga upp och
slussa vidare ungdomar i riskzon. Enheten utvecklar också nya
samverkansformer för aktörer som är viktiga i ungdomars liv.
Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Andel barn som varit
aktuella för utredning eller
insats på Familjeenheten
den senaste 12månadersperioden på grund
av föräldrars
omsorgsförmåga, där det
inte inkommit nya
anmälningar.

89 %

60 %

60 %

Tertial 2
2011

Andel ungdomar som varit
aktuella för utredning eller
insats på Familjeenheten
den senaste 12månadersperioden, på
grund av kriminalitet, där
det inte inkommit nya
polisanmälningar.

69,2 %

50 %

50 %

Tertial 2
2011

Andel ungdomar som varit
aktuella för utredning eller
insats på Familjeenheten
den senaste 12månadersperioden, på
grund av missbruk, där det
inte inkommit nya
anmälningar om missbruk.

87,5 %

50 %

50 %

Tertial 2
2011
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Andel flickor som besökt
kurator på
ungdomsmottagningen och
upplever att de fått ett bra
stöd
Uppfylls helt

90 %

2011

Andel pojkar som besöker
ungdomsmottagningens
kurator
Uppfylls delvis

30 %

2011

Kommentar:
Det är i nuläget osäkert om målet att andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens
kuratorer ska uppgå till 30 procent kommer att nås under 2011. Första halvåret 2011 uppgår
andelen pojkar till 11 procent, vilket är en minskning med 9 procent sedan 2010. Ett skäl till
minskningen kan vara att mottagningen saknade manlig kurator under en stor del av första
halvåret 2011. Utvecklingen följs upp under resten av året. I samband med bl a planeringsdagar
under hösten tas aktiviteter fram för att underlätta för pojkar att ha kontakt med kuratorer.
Andel pojkar som besökt
kurator på
ungdomsmottagningen och
upplever att de fått ett bra
stöd
Uppfylls helt

90 %

2011

Andelen ungdomar 15 – 19
år som besöker
ungdomsmottagningens
kurator
Uppfylls delvis

50 %

2011

Kommentar:
Första halvåret 2011 uppgår andelen 15-19 åringar som besöker ungdomsmottagningen till 30
procent. De har i sin tur stått för 49 procent av besöken på ungdomsmottagningen.
Utvecklingen följs under resten av året. I samband med bl. a. planeringsdagar under hösten
utvecklas aktiviteter för att underlätta för ungdomar 15-19 år att ha kontakt med
mottagningens kuratorer.
Nämndens aktiviteter
Samarbetet mellan barnmorskor och
kuratorer utvecklas gällande öppet hus.

Startdatum

Slutdatum

2011-06-01

2011-12-31

Avvikelse
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NÄMNDMÅL:

Individer har ett varaktigt boende (social omsorg)
Nämndens indikatorer
Andel boende i försöksoch träningslägenheter
som har ett varaktigt
boende vid årets slut.

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
100 %

90 %

Period
Tertial 2 2011

NÄMNDMÅL:

Individer lever ett liv utan missbruk (social omsorg)
Nämndens indikatorer
Andel personer som
genomgår eller genomgått
en sammanhållen
vårdkedja där ett
förbättrat resultat går att
påvisa.

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
81,16 %

80 %

40 %

Period
Tertial 2 2011

Kommentar:
Indikatorn avser andel av antalet aktuella personer vid vuxenenheten-missbruk.
Ett förbättrat resultat innebär att personen har minskat sitt missbruk eller slutat missbruka.
Andel personer som
genomgår eller genomgått
en sammanhållen
vårdkedja.

67,65 %

60 %

60 %

Tertial 2 2011

Kommentar:
En sammanhållen vårdkedja innebär förutom kontakt med socialsekreterare, ytterligare insatser
från exempelvis beroendemottagningen, psykiatrin, kriminalvården, samt egna eller externa
behandlingsinsatser.
NÄMNDMÅL:

Individer med funktionsnedsättning lever ett så självständigt liv som
möjligt utifrån sina förutsättningar (social omsorg, barn och
ungdom)
Uppfylls helt

Stadens brukarundersökningar 2010 visar att deltagare och boende i daglig
verksamhet och bostad med särskild service upplever sig ha relativt stort
inflytande och delaktighet. Biståndshandläggarna använder
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utredningsinstrumentet DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat) i alla
individutredningar. DUR har fokus på individens behov och uppföljning av
resultat. Det arbete med resultatstyrning som pågår ger förvaltningen ett bättre
underlag för att utveckla verksamheten med fokus på individens bästa.
Stockholms habiliteringsenheter arbetar med att öka barnens delaktighet i sin
egen habilitering. Barnen har efter förmåga, varit med och formulerat sin
behandlingsplan på enheten Ballongen och olika utvärderingssätt där barnen är
delaktiga utvecklas på både Ballongen och Stadshagens habiliteringsenhet.
Kontaktverksamhet
Handläggningen av insatserna kontaktperson och korttidsfamilj enligt LSS
samordnas från och med 1 juli 2011 med Norrmalms stadsdelsförvaltning.
Syftet är att utveckla effektiva rutiner, säkerställa kvaliteten och effektivisera
rekryteringen av kontaktpersoner, samt att minska antalet ej verkställda beslut.
Verksamheten följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.
Bostäder med särskild service
Kring årsskiftet 2011-2012 öppnar en servicebostad med sex lägenheter i kv.
Lusten. Målgrupp är personer med lindrig utvecklingsstörning och personal
samordnas med Fröjdens gruppbostad som är belägen i närheten. Från april
2010 fram till årsskiftet 2011-2012 kommer två nya gruppbostäder (Fröjden
och Välgången) och en servicebostad (Lusten) att ha öppnat inom
Kungsholmens stadsdelsområde. Dessa tre enheter bildar en ny enhet. Chefen
för enheten blir även ansvarig för en gruppbostad inom Norrmalms
stadsdelsområde.
Nämndens indikatorer
Andel enskilda som
minskat sitt behov av stöd.
(Socialpsykiatri)
Uppfylls helt

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
57,21 %

50 %

10 %

Period
2011

Kommentar:
Indikatorn avser andel enskilda av de personer som är aktuella vid Vuxenenhetensocialpsykiatri. Årsmålet sattes lågt, då det fanns en osäkerhet kring ett nytt sätt att följa upp.
Andel livsområden där
stöd ges av DUR:s 11
livsområden
(Dokumentation,
Utvärdering och Resultat)
och som i snitt fungerar
för den enskilde.
(Socialpsykiatri)
Uppfylls helt

82,5 %

82,5 %

80 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Kommentar:
Arbetssättet med fasta mål- och delmål är helt nytt för i år. Hittills i år har endast 42
uppföljningar gjorts. Sammantaget ger detta en viss osäkerhet och försvårar arbetet med att
sätta upp realistiska mål och prognoser.
Andel livsområden där insats finns (av DUR:s 11) som i snitt fungerar för den enskilde skattas
till 86 % av handläggaren och 79 % av klienten. Siffran som angetts (82,5 %) är ett snitt av dessa
två skattningar. Antal livsområden (av DUR:s 11) som i snitt fungerar för den enskilde, enligt
klienten 1,74. Antal livsområden (av DUR:s 11) som i snitt fungerar för den enskilde, enligt
handläggaren 1,88
NÄMNDMÅL:

Anhöriga klarar situationen och kan stötta sin närstående
(äldreomsorg)
Uppfylls delvis

Anhörigkonsulenten besöker nu även den geriatriska avdelningen på
Sabbatsbergs sjukhus samt minnesmottagningen för att där lättare kunna möta
och informera nya anhörigvårdare. Ett utskick med nytt erbjudande om
information kommer att göras till kända anhörigvårdare.
Stadsdelsnämnden har nyligen startat ett projekt i samverkan med landstinget
för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om de demenssjuka samt
stödet till de anhöriga. Syftet är att öka kunskapen inom demensområdet och
förbättra samverkan mellan olika aktörer inom socialtjänsten och den lokala
hälso- och sjukvården inom Kungsholmens stadsdelsområde. Projektet har
även ambitionen att tydliggöra vårdkedjan kring de demenssjuka och deras
anhöriga. Anhörigkonsulenten ingår i projektet.
Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Ordinärt boende: Andel
anhöriga med anhörigstöd
som instämmer i att de vet
var de ska vända sig om
den närståendes
hjälpbehov
Uppfylls helt

95 %

2011

Ordinärt boende: Andel
anhöriga med anhörigstöd
som upplever att de får
det stöd de behöver i
tillvaron
Uppfylls delvis

70 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Kommentar:
Stadsdelsnämnden har många olika former av anhörigstöd men förvaltningen arbetar vidare med
att hitta mer individuella lösningar.
NÄMNDMÅL:

Brukare får bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)
Uppfylls helt

Den utbildning som startade 2010 för kontaktmän med måltidsansvar inom
hemtjänsten fortsätter. Under hösten genomförs en utbildning med tonvikt på
hur undernäring kan förebyggas. De verksamheter som deltar är Fridhemmet
och Pilträdet samt hemtjänsten som drivs av Attendo, Olivia, HSB, Carema och
Hantverkargatans hemtjänst i egen regi. Vid en enhet vid Alströmerhemmet
utvecklas förbättrade metoder och arbetssätt för kost och måltider med fokus på
individen.
Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Ordinärt boende: Andel
brukare som tycker det är
trivsamt när de äter
Uppfylls helt

85 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som upplever att
de kan påverka maten
Uppfylls helt

85 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som uppskattar
maten och tycker att den
är god
Uppfylls helt

85 %

2011

Särskilt boende: Andel
brukare som tycker det är
trivsamt när de äter
Uppfylls helt

75 %

2011
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Nämndens indikatorer
Särskilt boende: Andel
brukare som uppskattar
maten och tycker att den
är god
Uppfylls helt

Periodens utfall Prognos helår Årsmål
75 %

Period
2011

NÄMNDMÅL:

Brukare får god kvalitet och service utifrån planering, uppföljning
samt information om rättigheter och valmöjligheter (äldreomsorg)
Uppfylls helt

Arbetet fortsätter med att implementera resultatstyrning med fokus på goda
resultat för brukarna inom äldreomsorgen. Det arbete som hittills genomförts
har framför allt avsett den del av äldreomsorgen som omfattar beställarsidan
och varit av en övergripande karaktär. Nu pågår arbetet inom nämndens egna
utförarenheter, d.v.s. Pilträdets servicehus, Serafens vård- och omsorgsboende,
hemtjänsten på Hantverkargatan samt verksamheten vid Baltzars träfflokal och
anhörigstödet. Enheterna formulerar åtaganden och indikatorer och arbetet
planeras vara genomfört för att få genomslag i verksamhetsplanen för 2012.
I äldreomsorgens arbete med resultatstyrning har värdegrundens synsätt att
äldre ska leva ett värdigt liv förts in och är en viktig del av vår uppföljning med
fokus på brukarens behov.
Årets internkontroll med stickprov av hur rutiner och arbetssätt fungerar ute i
verksamheterna visar att det finns brister och att det inte alltid går att följa hela
kedjan med beslut, åtgärder och insatser via HSL- och SoL-dokumentationen.
Detta innebär inte direkt att det finns brister i vården och omsorgen men det
brister i kvalitetssäkringen då det inte finns en tillförlitlig dokumentation för
personalen att följa. Resultatet av internkontrollen kommer att återkopplas till
utförarna vid verksamhetsbesöken.
Utifrån internkontrollens resultat genomförs en översyn av nämndens HSLindikatorer vilket ska leda till att de mäter resultat på individnivå istället för att
ge statistiskt underlag.
Ett utvecklingsråd har bildats med representanter från stadsdelsförvaltningen
och de största privat utförarna inom äldreomsorgen på Kungsholmen och
Essingeöarna. Syftet är att fortsätta det samarbete som funnits under de
utbildningsprojekt som drivits med stimulansbidrag sedan 2007. Rådet ska vara
ett forum för att diskutera hur äldreomsorgen kan utvecklas inom
Kungsholmens stadsdelsområde.
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Ordinärt boende: Andel
brukare som har fått
tillräcklig information om
valmöjligheter för
hemtjänst
Uppfylls helt

80 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som har gjort
aktiva val om hemtjänst
Uppfylls helt

70 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som upplever att
de får de insatser som de
är beviljade
Uppfylls helt

90 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som vet vilka
insatser de ska få enligt
beslut
Uppfylls helt

95 %

2011

Ordinärt boende: Antal
Lex-Sarah anmälningar
Uppfylls helt

0 st

2011

Kommentar:
Målet är 0 för anmälningar enligt Lex Sarah. Indikatorn är komplex. Målet är att inte ha några
händelser som föranleder anmälan om missförhållanden samtidigt som det är viktigt att alla
eventuella missförhållanden anmäls.
Särskilt boende: Andel
brukare som har gjort
aktiva val om vård- och
omsorgsboende
Uppfylls helt

65 %

2011

Särskilt boende: Antal LexMaria anmälningar
Uppfylls inte

0 st

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Kommentar:
Målet är 0 anmälningar enligt Lex Maria. Indikatorn är komplex. Målet är att inte ha några
händelser som föranleder anmälan om missförhållanden samtidigt som det är viktigt att alla
eventuella missförhållanden anmäls. Hittills i år har två anmälningar inkommit.
Särskilt boende: Antal LexSarah anmälningar
Uppfylls inte

0 st

2011

Kommentar:
Målet är 0 anmälningar enligtLex Sarah. Indikatorn är komplex. Målet är att inte ha några
händelser som föranleder anmälan om missförhållanden samtidigt som det är viktigt att alla
eventuella missförhållanden anmäls. Hittills i år har tre anmälningar inkommit.
NÄMNDMÅL:

Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)
Uppfylls helt

Antalet riskbedömningar har ökat vilket är bra och ger bättre förutsättningar för
att sätta in adekvata åtgärder. Genomförda riskbedömningar av fall, trycksår
och undernäring har hittills ökat med mellan 10 och 17 procent på de olika
vård- och omsorgsboendena i jämförelse med samma period föregående år.
Inkontinensutredningarna och uppföljning av tidigare utredningar har ökat med
mellan 20 och 24 procent. Arbete pågår med att hitta indikatorer för att mäta
resultaten av insatserna på individnivå.
2010 års uppföljningar, brukarundersökningar samt hittills genomförda
uppföljningar 2011 visar att det finns förbättringsmöjligheter inom en del
områden. Bl.a. gäller det dokumentation, kontaktmannaskap,
kompetensutveckling samt hälso- och sjukvård. För att säkerställa kvaliteten
inom äldreomsorgen ansvarar nämnden för uppföljning på olika nivåer. En del
av nämndens uppföljningsarbete är den individuella uppföljningen. Under
våren har det pågått ett intensivt arbete med att systematisera och förbättra
uppföljningarna. Underlagen för individuppföljningen, framför allt för
hemtjänsten, har utvecklats för att bättre mäta hur utförarna lyckas uppfylla
nämndens mål om en bra äldreomsorg med ett gott välbefinnande och ett
värdigt liv för äldre inom Kungsholmens stadsdelsområde.
Beställarenheten har genomfört en organisationsförändring för att förbättra
individuppföljningen. Den innebär att en grupp om tre biståndshandläggare har
skapats vilkas arbete inriktas mot uppföljning och kvalitetssäkring.
En överenskommelse tecknades under våren med Primärvårdsrehab
Innerstaden, Capio S:t Görans sjukhus och Stockholmsgeriatriken om
samverkan inom rehabiliteringsområdet på korttidsboende. Målet är att uppnå
högsta möjliga kvalitet och säkerhet genom samordning i
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rehabiliteringsärenden för individens bästa och att verka för att utveckla
metoder för ett gemensamt förhållningssätt. Inga avvikelser utifrån avtalet har
rapporterats. Överenskommelsen kommer att följas upp under september för
eventuella revideringar av innehållet.
Nämndens indikatorer
Ordinärt boende: Andel av utförarna där
mer än 90 procent av personalen har 5
års erfarenhet/relevant utbildning
Uppfylls delvis

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål Period
60 %

2011

Kommentar:
Förvaltningens bedömning är, utifrån hittills genomförda uppföljningar, att årsmålet inte kommer att
uppfyllas helt.
Ordinärt boende: Andel av utförarna
med årligen uppdaterad fortbildningsplan
Uppfylls delvis

100 %

2011

Kommentar:
Förvaltningens bedömning är, utifrån hittills genomförda uppföljningar, att årsmålet inte kommer att
uppfyllas helt.
Ordinärt boende: Andel brukare där det
är
kontaktpersonen/kontaktpersonerna/”ditt
vårdbiträde” som i första hand utför
insatsen
Uppfylls helt

70 %

2011

Ordinärt boende: Andel brukare som
upplever att de får god omvårdnad
Uppfylls helt

80 %

2011

Ordinärt boende: Andel brukare som
upplever att det oftast är samma
personer som hjälper dem
Uppfylls helt

65 %

2011

Särskilt boende: Andel av utförarna där
mer än 90 procent av personalen har 5
års erfarenhet/relevant utbildning
Uppfylls delvis

50 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål Period

Kommentar:
Förvaltningens bedömning är, utifrån hittills genomförda uppföljningar, att årsmålet inte kommer att
uppfyllas helt.
Särskilt boende: Andel av utförarna med
årligen uppdaterad fortbildningsplan
Uppfylls delvis

100 %

2011

Kommentar:
Förvaltningens bedömning är, utifrån hittills genomförda uppföljningar, att årsmålet inte kommer att
uppfyllas helt.
Särskilt boende: Andel brukare där
dokumenterad ADL-bedömning är utförd
Uppfylls helt

85 %

2011

Särskilt boende: Andel brukare där
dokumenterad riskbedömning avseende
nutrition/malnutrition är utförd
Uppfylls helt

85 %

2011

Särskilt boende: Andel brukare där
riskbedömning avseende risk för trycksår
är utförd (enligt Nortonskalan)
Uppfylls helt

85 %

2011

Särskilt boende: Andel brukare med
individuellt utredd inkontinens
Uppfylls delvis

85 %

2011

Särskilt boende: Andel brukare som
upplever att de får god omvårdnad
Uppfylls helt

80 %

2011

Särskilt boende: Andel brukare som
upplever att det oftast är samma
personer som hjälper dem
Uppfylls helt

70 %

2011

Kommentar:
Antal utredningar har ökat men målet bedöms inte kunna uppfyllas.
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NÄMNDMÅL:

Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)
Uppfylls helt

Alla vård- och omsorgsboenden erbjuder olika former av regelbundna
aktiviteter för att bidra till att göra de boendes tillvaro mer meningsfull.
Nämndens uppföljning 2010 visade dock att mer fokus bör läggas på
individuella aktiviteter.
Flera verksamheter är goda exempel på att det går att arbeta mer individuellt
och erbjuda aktiviteter efter vars och ens behov. Möjligheten till utevistelse har
förbättrats och är nu god på samtliga äldreboenden.
Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Ordinärt boende: Andel
brukare som instämmer till
viss del/instämmer helt i
att de har en meningsfull
tillvaro utifrån: social
samvaro
Uppfylls helt

80 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som instämmer till
viss del/instämmer helt i
att de har en meningsfull
tillvaro utifrån: utevistelser
Uppfylls helt

80 %

2011

Särskilt boende: Andel
brukare som instämmer till
viss del/instämmer helt i
att de har en meningsfull
tillvaro utifrån: aktiviteter
inom boendet
Uppfylls helt

60 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Särskilt boende: Andel
brukare som instämmer till
viss del/instämmer helt i
att de har en meningsfull
tillvaro utifrån: social
samvaro
Uppfylls helt

60 %

2011

Särskilt boende: Andel
brukare som instämmer till
viss del/instämmer helt i
att de har en meningsfull
tillvaro utifrån: utevistelser
Uppfylls helt

50 %

2011

NÄMNDMÅL:

Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
Uppfylls helt

För att säkerställa att omsorgen om den enskilde utförs utifrån dennes behov
och egna önskemål upprättas alltid en genomförandeplan när insatser startar
eller förändras till innehåll eller omfattning. Genomförandeplanen är
individuellt utformad och ett stöd för vårdpersonalen att ge så bra individuellt
utformat stöd som möjligt. Det finns fortfarande behov av mer utbildning. Den
utbildningssatsning som stadsdelsnämnden bedriver tillsammans med flertalet
utförare har nu nått sin slutfas och diskussionerna fortsätter i Utvecklingsrådet
om hur projektets arbetssätt och arbetsform ska fortsätta.
Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Ordinärt boende: Andel
brukare som upplever att
de har haft möjlighet att
påverka hur
hjälpen/insatserna utförs
Uppfylls helt

80 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som har aktuella
genomförandeplaner
Uppfylls helt

80 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Ordinärt boende: Andel
brukare som upplever att
de bemöts respektfullt av
personalen
Uppfylls helt

95 %

2011

Särskilt boende: Andel
brukare som har aktuella
genomförandeplaner
Uppfylls helt

80 %

2011

Särskilt boende: Andel
brukare som upplever att
de bemöts respektfullt av
personalen
Uppfylls helt

95 %

2011

Särskilt boende: Andel
brukare som upplever att
de har haft möjlighet att
påverka hur
hjälpen/insatserna utförs
Uppfylls helt

80 %

2011

NÄMNDMÅL:

Brukare är trygga (äldreomsorg)
Uppfylls helt

Personalkontinuitet och kontaktmannaskap är centralt för tryggheten i
omsorgen om den enskilde. Alla utförare ser detta som en viktig faktor och
arbetar med att ha en god kontinuitet. Personalomsättningen är låg både inom
hemtjänsten och i vård- och omsorgsboende.
Vid förvaltningens uppföljningar kontrolleras att utförarna genomför
regelbunden brandsyn och brandutbildning för personalen. Vikten av att
personalen ska visa legitimation påtalas också. Under hösten kommer
stadsdelsnämnden att delta i ett försök med portabla sprinklers inom vård- och
omsorgsboende.
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Period

Ordinärt boende: Andel
brukare som känner sig
nöjda med hemtjänstens
förmåga att skapa trygghet
Uppfylls helt

75 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som känner till
vem som är deras
kontaktperson eller
"deras" vårdbiträde
Uppfylls helt

90 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som upplever att
de är informerade om: vad
som ska ske, när, hur, av
vem
Uppfylls helt

75 %

2011

Ordinärt boende: Andel
brukare som vet var de
ska vända sig när de har
frågor/synpunkter etc
gällande insatsen
Uppfylls helt

90 %

2011

Särskilt boende: Andel
brukare som känner sig
trygga i boendet
Uppfylls helt

85 %

2011

Särskilt boende: Andel
brukare som känner till
vem som är deras
kontaktperson eller
"deras" vårdbiträde
Uppfylls helt

90 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens utfall Prognos helår Årsmål

Särskilt boende: Andel
brukare som upplever att
de är informerade om: vad
som ska ske, när, hur, av
vem
Uppfylls helt

60 %

Period
2011

NÄMNDMÅL:

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får god
information om verksamheten, dess mål och det egna barnets
utveckling (barn och ungdom)
Uppfylls helt

Alla barn på habiliteringsenheterna har en individuell behandlingsplan som är
framtagen i samverkan med föräldrarna. 86 % av föräldrarna upplever att den
information de tilldelats varit mycket bra och tillräcklig vilket ligger på ungefär
samma nivå tidigare.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
Uppfylls helt

Medarbetarnas engagemang är avgörande för verksamhetens kvalitet
Engagerade och professionella medarbetare bidrar till att skapa samhällsnytta i
alla de verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för. Varje medarbetares
insats är avgörande för verksamhetens resultat. I september genomförs en
medarbetarundersökning bland stadens samtliga medarbetare.
Stadsdelsnämnden och förvaltningen har som mål att ha samma goda resultat
med 63 i medarbetarindex som i de två senaste årens
medarbetarundersökningar.
Värderingar har betydelse för resultatet
Framgångsrika organisationer styrs av tydliga, kända och gemensamma
värderingar. En gemensam värdegrund har avgörande betydelse för känslan av
sammanhang, vilket i sig är en grundläggande hälsobringande faktor, d.v.s. att
människor är och förblir friska.
Stadsdelsförvaltningens samtliga medarbetare har arbetat fram värdegrunder
för de egna arbetsplatserna. Dessa utgör grund för den
förvaltningsgemensamma värdegrunden som fastställdes i början av året.
Enheterna fortsätter med, att utifrån värdegrunden utveckla ett resultatbaserat
arbete. Det sker genom att utveckla ett ledarskap och medarbetarskap där
förståelse, ansvar och medskapande är centralt. Det långsiktiga resultatet
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förväntas bli att medborgare och brukare upplever sig vara nöjda med
välfärdstjänsterna och att dessa har utlovad kvalitet och ger avsedda effekter.
Främja hälsa och minska sjukfrånvaro
En låg sjukfrånvaro är avgörande för såväl verksamhetens kvalitet som för
medarbetarnas välbefinnande. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en del
av stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete. Chefer får stöd för att
tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen av sjukfrånvaro inom
alla förvaltningens enheter följs löpande upp i samband med månadsavslut.
Enheter med hög sjukfrånvaro, särskilt korttidsfrånvaro, granskas och chefer
erbjuds vid behov verktyg för förändrat arbetssätt. Chefer får fortsatt stöd i att
tolka och använda utdata för att själva få en bra kunskap om sjukfrånvaron och
detaljerna bakom siffrorna.
Stadsdelsnämndens mål att under året minska sjukfrånvaron till 6 procent
bedöms vara möjligt att klara. Stadsdelsnämnden har i samband med
kommunstyrelsens behandling av uppföljningen i tertialrapport 1 anmodats att
höja ambitionsnivån. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att målet för
sjukfrånvaron sätts till 5,9 procent.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Nöjd
medarbetarindex
(NMI)
Uppfylls helt
Sjukfrånvaro (alla
nämnder/bolag)
Uppfylls helt

5,9 %

Period

63

2011

4,8 %

2011
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Ekonomisk uppföljning 2011

Ter tialr appor t 2

Belopp i mkr
Budget

Verksamhet

Politisk verksamhet och adm
Individ och familjeomsorg
Flyktingmottagande
Stadsmiljö
Avskrivningar
Internräntor
Förskoleverksamhet inkl klubb
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Fritid och kultur
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Avvik
Avvik
före
efter
fonddispo- fonddisponetto
mm netto
sition
sition
37,1
31,5
31,5
0,0
0,0
58,6
58,0
58,0
0,0
0,0
0,4
0,5
0,5
0,0
0,0
12,9
11,0
11,0
0,0
0,0
1,9
2,0
1,9
0,1
0,1
1,4
1,5
1,0
0,5
0,5
205,6
239,9
237,7
2,2
2,3
450,5
456,5
450,8
5,7
6,9
132,4
141,4
146,5
-5,1
-6,4
7,7
8,6
8,4
0,2
0,3
26,4
23,0
26,7
-3,7
-3,7
2,8
1,4
1,4
0,0
0,0
937,7
975,3
975,4
-0,1
0,0
Prognos

Bokslut
2011 efter
2011
2010 netto prestjust

Nämnden redovisar som helhet en prognos där budgeten är i balans. Intäkterna
överstiger budgeten med 9,4 mkr, varav 6,1 mkr rör omsorg om
funktionshindrade. Det beror huvudsakligen på en ökning av antalet personer inom
gruppboenden mm under året, som genererar såväl ökade kostnader som intäkter.
Som en effekt av detta föreslås att nämnden beslutar om en omslutningsförändring
med ovanstående belopp.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
Uppfylls helt

Äldreomsorg
Antalet äldre över 80 år minskar på Kungsholmen. Detta bekräftas av USK:s
prognos som nu fått genomslag. Ett minskat antal hemtjänsttimmar och dygn i
heldygnsomsorg har inneburit en kostnadsminskning de senaste månaderna.
Biståndsbedömningen följer stadens riktlinjer för äldreomsorg.
Beställarenheterna har arbetat enligt tidigare redovisade åtgärdsplan och
arbetssätten är nu rutin. Äldreomsorgen förväntas redovisa en budget i balans
vid årets slut efter resultatdispositioner.
Pilträdets servicehus och Serafens vård- och omsorgsboende redovisar för
närvarande underskott i sin budget men med åtgärder bedöms de ha en budget i
balans vid årsskiftet.
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Hemtjänsten på Hantverkargatan har trots åtgärder inte haft en budget i balans
de senaste åren. Förvaltningen kommer därför att under hösten göra en
genomlysning av enhetens ekonomiska förutsättningar och jämförelser kommer
att göras med andra egenregiverksamheter i staden.
Barn och Ungdom
Förskolorna
Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,3 mkr efter
resultatöverföringar. Resultatet förutsätter ett barnantal i nivå med de senaste
prognoserna. Totalt sett prognostiserar förskoleenheterna ett utfall som är något
bättre än budgeterat
Nyproduktion av förskolor medför stora kostnader. Utbyggnaden av förskolan
på Kungsholmen kommer i år att överstiga de stimulansbidrag nämnden fått.
Det är bl.a. höga kostnader under det år förskolan startar som bidrar. Eftersom
verksamheten startar successivt kan inte det maximala antalet schabloner som
krävs för kostnadstäckning erhållas. De höga hyresnivåerna leder på längre sikt
till att medel avsedda för förskoleverksamhet istället används till
lokalkostnader vilket i sin tur kan påverka verksamhetens kvalitet.
Förutsatt att de nya förskoleverksamheter som planeras att starta under hösten
följer tidplanen prognostiseras en budget i balans. Även för övriga
programområden inom Barn och ungdom prognostiseras ett resultat i balans.
Stadsdelsnämnden hyr en lokal om 995 kvm i kvarteret Skogsmarken,
Skogsmarksvägen 14-16 på Stora Essingen. Nämnden driver sedan tidigare en
förskola med fyra avdelningar i lokalerna. Den relativt stora ytan 995 kvm
utnyttjas i dag för 72 barn vilket ger en yta om knappt 14 kvm per barn vilket
kan jämföras med de 10 kvm per barn som ligger till grund för SLK:s
anslagsberäkningar.
Förvaltningen har efter en genomgång av verksamheten funnit det möjligt att
rationalisera lokalutnyttjandet så att ytterligare en barngrupp kan inrymmas i
lokalerna efter en enklare omdisponering. Genomförs en sådan omdisponering
av ytorna och barnantalet därefter ökas till 82 så blir ytan 12 kvm per barn.
Enligt förvaltningens uppfattning kan förändringen genomföras utan att
budgeten påverkas negativt under förutsättning att kostnaderna täcks av stadens
stimulansbidrag för inrättande av nya förskolor. Förvaltningen bedömer att ett
halvt stimulansbidrag är tillräckligt.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar att utöka förskolan
med ytterligare en barngrupp.
Förskolan Eira drivs sedan den 1 januari 2008 på entreprenad av Eiraskolan,
Utbildningsförvaltningen. För att ge stadsdelsområdets kommunala förskolor
samma förutsättningar vad gäller planering och styrning föreslår förvaltningen
att förskolan Eira återgår i stadsdelsnämndens regi.
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Totalt sett prognostiserar förskoleenheterna ett utfall i nivå med tertialrapport
ett, d v s ett resultat kring noll.
Kungsholmens korttidshem
Korttidsboende/korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person
med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en
korttidsfamilj. Kungsholmens korttidshem har 9 inskrivna ungdomar i åldern
17-25 år varav två är kungsholmsungdomar. I Stockholms stad finns fyra
korttidshem som drivs i egen regi. Det finns ytterligare 31 korttidshem som
drivs i privat regi eller av annan kommun tillgängliga för stockholmsungdomar.
Färre ansökningar har kommit in under senare år samtidigt som utbudet ökat.
Den 1 juli 2009 infördes ett nytt ersättningssystem för korttidshemmen i
Stockholms stad. Från att tidigare ha kunnat sätta ett självkostnadspris för den
boende får man nu en schablon som tilldelas efter bedömning från det centrala
bedömningskansliet. Kungsholmens korttidshem har försökt anpassa sig till de
nya ekonomiska förutsättningarna genom att genomföra verksamheten med
mindre personalstyrka. Tillsammans med andra åtgärder har det ändå inte
lyckats att få en budget i balans. För årets budget prognostiseras ett underskott
om cirka 750 000 kronor. Förvaltningen föreslår därför att Kungsholmens
korttidshem avvecklas till årsskiftet 2011/2012.
Habiliteringsenheterna
Försäljning av platser till andra kommuner ökar under hösten och blir större än
vad som antogs i tertialrapport ett, vilket leder till en resultatförbättring.
Social omsorg
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott
om 6,4 mnkr vid årets slut efter resultatöverföring. Orsaker till underskottet är
bl.a. högre transportkostnader till följd av en ny upphandling, lägre
bedömningsnivåer för individer placerade vid stadsdelsnämndens
gruppbostäder än tidigare samt högre kostnader för placeringar hos privata
vårdgivare än den ersättning förvaltningen får för respektive brukare.
Förändrade regelverk hos andra huvudmän t.ex. försäkringskassan och
landstinget påverkar stadsdelsnämndens kostnader liksom nya grupp- och
servicebostäder. Åtgärder vidtas men förvaltningen prognostiserar trots detta ett
underskott för verksamhetsåret.
Uppföljning av SoL-insatser
Inom omsorg om funktionshindrade fördelas medel till nämnden som fast
anslag respektive prestationsrelaterat anslag i nivåer utifrån den enskildes
behov av insatser. Det fasta anslaget ska täcka kostnader för insatser enligt
Socialtjänstlagen SoL och nivåersättningen insatser enligt LSS. Det fasta
anslaget ska bl.a. täcka kostnader för hemtjänst, personlig assistans som inte
betalas av försäkringskassan, ledsagarservice, ledsagning vid semesterresor,
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kontaktperson, resor till och från daglig verksamhet, kommunalt bostadstillägg
för handikappade (KBH), avlösarservice samt vuxna som behöver särskilt
boende exempelvis vård- och omsorgsboende.
Kostnaderna är svåra att påverka då de till stor del styrs av individens behov.
Förvaltningen fortsätter att noggrant följa omfattningen av insatser och
kostnader på individnivå via den mall för uppföljning av SoL-insatser som
utarbetats.
Privata vårdgivare
Skillnaden mellan nivåersättning och den faktiska kostnaden för köp av platser
i boende hos privata vårdgivare utom ramavtal är i dagsläget 4 mnkr.
Kostnader för resor
Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet har fördubblats (från ca
2,7 mnkr till 5 mnkr per år) på grund av ett nytt avtal, tecknat av staden. En
analys visar att det finns goda möjligheter att på sikt kunna minska
kostnaderna.
Kostnader för nystartade bostäder med särskild service
Hittills under året har det varit svårt att få ekonomin att gå ihop vid
gruppbostaden Fröjden. En gruppbostad kräver dygnetruntbemanning och de
ersättningsnivåer som stadsdelsnämnden erhåller för de boende på t ex Fröjden
täcker inte en sådan bemanning. Stadsdelsnämnden kan inte påverka vare sig
vilka som flyttar in eller vilka ersättningsnivåer som sätts. Detta sköts av
bedömningskansliet vid Socialförvaltningen. I dagsläget är de som bor på
Fröjden bedömda i grundnivå (två personer), i nivå 1 (två personer) och i nivå
2 (en person). Detta ger en intäkt om 1,8 mnkr. En minimibemanning inklusive
25 % chef kostar 2,7 mnkr vilket ger ett underskott om 0,8 mnkr.
I Välgången har det flyttat in personer i högre ersättningsnivåer. Vilka personer
som ska flytta in på Lustens servicebostad är ännu inte klart så det finns
fortfarande en osäkerhet kring den enhetens ekonomi. En servicebostad kräver
inte dygnetruntbemanning och förvaltningen planerar att samordna personal
mellan Lusten och Fröjden. Sammanslagningen av Fröjden, Välgången och
Lusten till en enhet ger bättre förutsättningar för enhetens ekonomi.
Förvaltningen kan se en tendens att de som i dag flyttar in i gruppbostad är
placerade i lägre ersättningsnivåer än de var tidigare. Detta tyder på en
förändring i målgruppens behov.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen prognostiserar en budget i balans, under
förutsättning att utförarverksamheternas åtgärdsplaner får förväntat genomslag.
Ekonomiskt bistånd
Sammantaget överstiger kostnaderna tilldelad budget, som har minskat från
20,3 mnkr år 2010 till 16,6 mnkr år 2011. Avseende kostnader för
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försörjningsstöd finns ett underskott om 3,7 miljoner. Antalet bidragshushåll
har minskat något under året men kostnader per hushåll har ökat.
Stadsdelsnämnderna har i samband med tertialrapport 1 fått extra tilldelning
från staden i budgeten, då kostnaderna inte minskat i den utsträckning som
förväntats. Kungsholmens stadsdelsnämnd har tilldelats 0,8 mnkr.
En förväntad minskning av försörjningsstödsenhetens utgifter har inte varit
möjlig att genomföra som planerat. För att kunna möta de ökade kostnaderna
för försörjningsstöd har en åtgärdsplan i syfte att minska kostnaderna,
effektivisera arbetet och minska andelen personer som är beroende av
försörjningsstöd framarbetats. Åtgärderna är;
-Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i egen regi (ARIRE) förstärks under
hösten med 2 arbetskonsulenter, som ska erbjuda insatser till personer som har
socialmedicinska och rehabiliteringsskäl.
-Teckna avtal med Start om aktiveringsplatser.
-Systematisk ärendegenomgång av extern konsult för att kvalitetssäkra arbetet.
Parkverksamhet
Verksamheten följer budget såväl vad avser drift som investeringar.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Nämndens
budgetföljsamhet
efter
resultatöverföringar
(alla nämnder)

100 %

100 %

100 %

Tertial 2
2011

Nämndens
budgetföljsamhet före
resultatöverföringar
(alla nämnder)

100 %

100 %

100 %

Tertial 2
2011

+/- 1 %

2011

Nämndens
prognossäkerhet T2
(alla nämnder)
Uppfylls helt
Kommentar:
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Uppfylls helt
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Uppföljning av driftbudget
Redovisas under 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva samt
under 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.
Resultatenheter
Resultatenheternas prognostiserade resultat redovisas i blankettbilaga.
Investeringar
Stadsdelsnämnden har i budget för 2011 tilldelats 7,8 mnkr för investeringar i
parker och grönområden. Från 2010 har 2,6 mnkr överförts från objekt som inte
kunnat fullföljas under året, Pontonjärparken, 1,9 mnkr och
Rålambshovsparken 0,7 mnkr. Investeringarna genomförs enligt de
prioriteringar nämnden lagt fast i stadsdelens parkplan.
I tertialrapport 1 för 2011 beviljades stadsdelsnämnden 4,8 mnkr för
tillgänglighetshöjande åtgärder i trappor, gångvägar och lekplatser. Åtgärderna
omfattar lagning av ojämna beläggningar på gånvägar på Essingeöarna,
omläggning av trappstenar och kompletteringar med handledare och
kontrastmarkeringar i fem större trappor på Kungshomen samt åtgärder för
bättre tillgänglighet på lekplatser, särskilt i Vängåvans parklek på Stora
Essingen.
Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:
Budget
2011
mnkr

Tertial 1

Tertial 2

Rålambshovsparken

2,0

2,7

2,7

Pontonjärparken

3,5

5,4

5,4

Lilla Essingen

1,0

0,5

0,5

Kronobergsparken

0,5

0,5

0,5

Kungsholms strand

0,2

0,2

0,2

Norr Mälarstrands gårdar

0,2

0,2

0,2

Småparker

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Etableringsyta St Ess
Överförda medel från
2010

2,6

Tillgänglighet
Summa

4,8
10,4

10,4

15,2

Investeringarna följer tidplan och budget.
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Försäljningar av anläggningstillgångar
Rubriken är inte aktuell för stadsdelsnämnden.
Betydande projekt som inte är investeringar
Rubriken är inte aktuell för stadsdelsnämnden.
Medel för lokaländamål
I denna tertialrapport söks inte några särskilda medel för lokaländamål.
Analys av balansräkning
Redovisas i verksamhetsberättelse/bokslut.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter följs upp på flera olika sätt.
Kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt, revisionskontoret gör års- och
specialrapporter och förvaltningen följer månadsvis upp det ekonomiska
utfallet på avdelnings- och enhetsnivå. Uppföljningen innehåller också andra
frågor som har med effektivitet att göra, t.ex. lokalutnyttjande. Måluppfyllelse,
synpunkter och klagomål samt olika personalfrågor finns också med.
Uppföljningen görs enligt en för förvaltningen gemensam mall.
Stadsdelsnämnden ansvarar för en rad verksamheter som håller mycket god
kvalitet. Stadens utmärkelse för god kvalitet utdelas årligen till enheter som
finansieras av Stockholms stad. För att uppmuntra till deltagande i
kvalitetsutmärkelsen sattes målet för antal deltagande enheter till tre. I årets
omgång av kvalitetsutmärkelsen deltar dels familjeenheten och dels
Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Administrationens
andel av de totala
kostnaderna (alla
nämnder)
Uppfylls helt

4%

Antal tävlande i
kvalitetsutmärkelsen
(alla nämnder)
Uppfylls delvis

3 st

minska

Period
2011

tas fram av 2011
nämnden
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Kommentar:
Nämndens mål om tre tävlande enheter kommer inte att nås. En av de tre enheter som hade
för avsikt att medverka har beslutat att avstå.

Synpunkter och klagomål
Redovisas i bilaga.

Övrigt
Förvaltningen föreslår i detta ärende att följande indikatorer och målvärden
justeras:
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF,
socialpsykiatri: årsmål sättes till 0,5 %.
Andels personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom
vuxen missbruk, IoF: årsmål sättes till 0,2 %.
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF
vuxen/missbruk: årsmål sättes till 70 %.
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF,
socialpsykiatri: årsmål sättes till 51 %.
Andel omsorgspersonal med grundutbildning; höjs från 74 till 80 %.
Sjukfrånvaro; sänks från 6,0 till 5,9 %.
Intern kontroll
Med anledning av revisorernas årsrapport för 2010 har följande kontrollmoment
prövats och inarbetats i internkontrollplanen, bifogas.
Registrering av biståndsbedömda insatser för anhöriga i Paraplysystemet.
Tydliga beställningar från biståndshandläggarna.
Antalet genomförandeplaner enligt BBIC i nya ärenden.

Bilagor
•
•
•
•
•

1. Blanketter
2. Synpunkter och klagomål
3. Intern kontroll
4. Statistikuppgifter för hälso- och sjukvård
5.Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorg och personer med
funktionsnedsättning.
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